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Organizații și instituții 
          implicate în proiect

Germania
Christliche Initiative Internationales Lernen e.V. (CIL), 
Frankfurt am Main, http://cil-frankfurt.de/ 
În colaborare cu 
Diakonischen Werk Offenbach - Dreieich – Rodgau, 
Bereich Flüchtlingsarbeit, http://diakonie-of.de/

Austria
Academia Protestantă Viena, http://evang-akademie.at/

Polonia
Asociația pentru Cultură și Dialog, Białystok, 
http://9dwunastych.org/
MSCDN Warschau – Centrul de formare a cadrelor didac-
tice din Regiunea Mazovia / Varșovia, http://warszawa.
mscdn.pl/

România
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Bihor, Oradea, http://www.dgaspcbihor.ro/

Procedura de lucru 

Ateliere de lucru  

Fiecare organizație parteneră este formată dintr-o echipă 
de lucru. Membrii grupurilor de studiu sunt lucrători din 
sistemul social sau voluntari, având experiență în munca 
interculturală. 
Se dorește ca aceștia fi e curioși în privința schimbului cu 
partenerii europeni, să fi e deschiși la refl ecția critică asupra 
propriilor practici de asistență socială și să fi e interesați de 
testarea unei abordări istorico-biografi ce.

Începutul atelierelor de lucru din proiect: 
noiembrie 2017, sfârșitul: ianuarie 2019

Proiect european
      schimb de bune practici

Cum putem promova acceptarea privind diversitatea 
culturală? Cum pot fi  depășite rezervele? 
Cum este posibilă înțelegerea? 
Avem formele adecvate de colaborare /muncă? 

În contextul mișcărilor actuale de refugiați în statele UE, 
aceste întrebări se adresează celor implicați în inițiative 
locale, în educația adulților și în asistența socială. 

Trei aspecte par a fi  deosebit de importante atunci când se 
schimbă atitudinea față de diversitatea culturală: 
• amintirea experiențelor istorice;
• experiențele dobândite la nivel local, caracterizate de un  
  mod de lucru participativ; 
• clarifi carea propriilor dumneavoastră rezerve prin punerea
  lor în discuție.

Aceste aspecte vor fi  discutate printr-un schimb de 
experiență practică pe durata a doi ani, în care vor fi  im-
plicate cinci organizații partenere din Germania, Polonia, 
Austria și România.
La întâlnirile de la nivel european, conceptele și metode-
le sunt prezentate, testate și evaluate. Împreună căutăm 
și propunem „factori de succes“, urmărind punerea în 
practică a unor maniere de lucru fundamentate pe refl ecția 
asupra aspectelor istorice, scopul acestora fi ind promova-
rea acceptării.

Ateliere de lucru 

În cursul anului 2018 vor avea loc trei ateliere europene. 

Workshop 1
Acceptarea multiculturalității - procese participative în pri-
mirea refugiaților 
Neu-Isenburg/Germania, 24-26 ianuarie 2018  
Organizații-gazdă: 
Inițiativa Crestină pentru Inițiativa Creștină (CIL), în cola-
borare cu lucrătorii din domeniul refugiaților Diakonisches 
Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau/Germania – Asistenta 
pentru integrarea refugiaților 

Workshop 2
Istoria Europei 
Biografi e – dialog – colaborare 
Viena/Austria, 6-8 iunie 2018 
Organizația-gazdă:
Evangelische Akademie Wien/Austria

Workshop 3
Un atelier antidiscriminare 
Varșovia/Polonia, 15-18 noiembrie 2018  
Organizații-gazdă: 
Asociația pentru Cultură și Dialog și MSCDN Varșovia – 
Centrul pentru formarea profesorilor din regiunea Mazovia/
Varșovia

Organizațiile și instituțiile participă la cele trei ateliere 
internaționale. Participanții pot trece de la un atelier la altul. 
Numărul de participanți/organizație: 5 - 7, plus vizitatori. 

În cadrul atelierelor, participanții își prezintă propriile 
experiențe și concepte de lucru, testează metodele de lucru 
discutate, precum și efectul de sensibilizare față de respec-
tarea diversității interculturale și prezentarea sarcinii de 
evaluare.



amintiţi
dezvoltaţi
testaţi

Managementul de proiect
Prof. Dr. Monika Treber
 CHRISTLICHE INITIATIVE
Internationales Lernen e.V. (CIL)

Vilbeler Str. 36
D-60313 Frankfurt am Main
Telefon: 0049-69-28 49 24
E-mail: info@cil-frankfurt.de
www.cil-frankfurt.de

DGASPC Bihor

Oradea, str.Feldioarei, nr. 13 
Tel.0040-359-409 285 
E-mail: dgaspcbh@rdsor.ro,
www.dgaspcbihor.ro 

Proiectul este o colaborare cu: 

Acceptarea
diversităţii culturale
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Blogul proiectului 

Între ateliere, grupurile de învățare fac schimb de feedback, 
postând întrebări și comentarii într-un blog (semipublic). 

Echipa de proiect 

Rezultatele și monitorizarea proiectului este asigurată de 
organizațiile participante.  

Finanțarea proiectului 

Proiectul este cofi nanțat prin programul Erasmus + 
al Uniunii Europene. 


